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Dit jaar ontvangt u de Nieuwsbrief van de Stichting wat later dan gewoonlijk. De reden hiervan is dat ons
jaarlijks bezoek aan de scholen in Ethiopië in plaats van in november 2008, in februari jl. heeft plaatsgevonden
en wij het belangrijk vonden u verslag te doen van onze ervaringen tijdens het bezoek.

STAND VAN ZAKEN
Het gaat goed met de Stichting. In 2008 konden we,
gezien onze inkomsten, op 5 scholen kinderen extra
aannemen. In september 2008 werden 50 kinderen
toegevoegd. Momenteel nemen 170 kinderen deel
aan het project. Voor de duidelijkheid: er gaan in
Addo 30 kinderen, in Danka 30 kinderen, in Konchi
40 kinderen, in Nekemte 20 kinderen, in
Sakko/Karro 40 kinderen en in Babiche, de nieuwe
en zevende(!) locatie, 10 kinderen via onze
Stichting naar school. De Stichting betaalt het
schoolgeld voor deze kinderen, het schooluniform,
de schoenen en zorgt ervoor dat de kinderen
eenmaal per dag een warme maaltijd krijgen.

•

computer en kopieerapparaat voor de
school in Addo.
Veel mensen vroegen tijdens het vieren
van een jubileum geen cadeautje aan hun
gasten maar een bijdrage ten behoeve van
ons schoolproject. Misschien een leuke
suggestie voor u? Het heeft in 2008 goed
gewerkt!

Dankzij al deze activiteiten en ondersteuning
hebben we het jaar 2008 goed kunnen afsluiten.
We hebben eindelijk wat reserve. Dat is hard
nodig om het vervolgonderwijs aan te pakken.
Wij danken u hartelijk hiervoor.

ACTIVITEITEN 2008
Om u een idee te geven wat wij en anderen het
afgelopen jaar gedaan hebben om het project
financieel haalbaar te maken kunnen we u het
volgende vertellen:
• De boekenmarkt in Stompetoren was een
groot succes en kende een goede
opbrengst. In 2010 gaan we dit opnieuw
organiseren.
• De Schermer bestond 375 jaar. De
stichtingen die vanuit de Schermer actief
zijn in Ethiopië ontvingen de opbrengst
van de kerkcollecte.
• Op de Kerstmarkt in Bergen verkochten
we pindakransen, die Miekenette met
kinderen van de St.Johannesschool in
Akersloot had gemaakt.
• Enkele andere scholen hadden hun eigen
projecten om geld voor ons in te zamelen.
• We ontvingen een aantal giften van grotere
organisaties.
• De Stichting heeft ook bemiddeld bij
aanvragen voor de bouw van toiletten, een

kinderen van Babiche met Henk

BEZOEK AAN ETHIOPIE
FEBRUARI 2009
Dit jaar bezochten in februari 2009 Henk Pielage,
de nieuwe voorzitter en Geertje Roelofsen alle 7
deelnemende scholen. Henk, voor de eerste keer in
het gebied, was erg onder de indruk van het vele
werk dat wordt verzet door de medewerkers van de
missieposten. Niet alleen de scholen, maar ook vele
andere projecten hebben we gezien .

Speciaal benieuwd waren we naar de ervaringen
van de groep in Babiche, waar we in september
2008 met een kleine groep (op proef) gestart waren.
Abba Zelalem, de pater die de
groep begeleidt, ontving ons
uitgebreid met ‘zijn’ kinderen, die
zichzelf
voorstelden
en
presenteerden met vrolijk gezang.
We konden hen vragen stellen;
daarna was er voor ons en voor de
kinderen een lunch klaargemaakt met de – in
Ethiopie zo bekende – koffieceremonie tot slot. De
pater is erg gemotiveerd om dit schoolproject vorm
te geven. We verwachten veel van hem.
In een week tijd hadden we de mogelijkheid om
overal gericht, efficiënt en intensief ons project te
bepraten, waarbij informatie over mogelijkheden in
verband met de vervolgopleiding na de basisschool
ons speerpunt was.
Immers, de eerste kinderen gaan nu de basisschool
afronden.
Als kinderen minder dan 5 km van een (regerings-)
school voor voortgezet onderwijs wonen, kunnen ze
lopend naar school. Wonen ze verder weg zullen de
kinderen onderdak moeten krijgen in Dembi Dollo,
Gutte of Nekemte. Ze huren dan met elkaar een
eenvoudig onderkomen om de kosten te drukken.
Maar ze hebben ook een matrasje, dekens en wat
kookspullen nodig, plus wat eten elke dag. Deze
manier van verblijf schijnt heel goed te gaan en
wordt al op veel plaatsen toegepast. De kinderen in
die buurt zijn gewend om op deze manier naar het
vervolgonderwijs
te
gaan.
Er
is
geen
“oppasmoeder” nodig, want de verantwoordelijke
zuster of abba van de lagere school blijft ook nu het
aanspreekpunt als er problemen zijn.
Na onze gesprekken met de contactpersonen van
iedere school zijn we tot de conclusie gekomen dat
stoppen na graad 8 jammer zou zijn. De kinderen
hebben dan te weinig mogelijkheden. Doorgaan t/m
graad 10, waarna een nationaal examen plaatsvindt,
geeft ze de mogelijkheid een beroepsopleiding te
volgen of door te gaan met graad 11 en 12, waarna
een universitaire studie mogelijk is. De universiteit
wordt door de regering betaald.
Wij kwamen vol energie terug. De kinderen maken
het goed en willen graag verder leren.
We zullen ze hierin zeker steunen.

WAT IS ER PER JAAR NODIG?
De kosten voor een kind waren in 2008 minstens
€ 70,-. Dat betekende dat voor 170 kinderen
minimaal € 12.000,- nodig was. Dit bedrag zal
door onze nieuwe plannen ongetwijfeld stijgen en
moet elk jaar weer opgebracht worden.
In 2008 waren de inkomsten meer dan dekkend en
kunnen we denken aan plannen voor de toekomst.
Op de website vindt u een financieel verslag.

TOEKOMST
Wij houden ons op dit moment ook bezig met de
vraag of we de kinderen die de 8 jaar basisschool
hebben voltooid moeten blijven helpen bij verdere
scholing.
We hebben sponsoren gezocht voor drie kinderen
die graag verder willen leren en onderzoeken nu de
mogelijkheden om alle kinderen langer te
ondersteunen.

NIEUWE FLYER
Omdat de informatie in onze flyer wat verouderd
was hebben we de tekst aangepast en een nieuwe
laten drukken. Dit kon zonder kosten omdat we
hiervoor vier sponsoren konden vinden. Als bijlage
vindt u de nieuwe uitgave. Meerdere flyers kunt u
bij het secretariaat bestellen.

LOES BRANDENBURG
Tot ons grote verdriet moesten we in 2008 afscheid
nemen van ons bestuurslid en oud-voorzitter Loes
Brandenburg. We wisten dat zij ongeneeslijk ziek
was, maar haar overlijden heeft ons toch
overvallen. Zij was als een van de eersten bij het
project betrokken en kon ons met de ervaring die zij
had opgedaan in het “Familiehuis” van het Medisch
Centrum Alkmaar met raad en daad bijstaan. Wij
zijn haar daarvoor veel dank verschuldigd en zullen
haar vriendschap en inbreng nooit vergeten.
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